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1. INLEIDING 
 
De Grient en Sanderbanken zijn ruime, groene wijken in Etten-Leur waar de mensen graag wonen. 

Om ervoor te zorgen dat we dit in de toekomst zo houden hebben wij, de bewoners en professionals 

uit deze wijken, de handen ineen geslagen. Samen hebben we een plan opgesteld om de 

leefbaarheid (prettig wonen) in de Grient en Sanderbanken verder te versterken. Hierin leggen we de 

basis om met alle partners aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen er fijn kan wonen en 

leven.  

 

Dit plan is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Etten-Leur. De wijkmanager had hierin 

de coördinerende rol. Door de afgelopen periode goed naar elkaar te luisteren, brachten we de 

belangrijkste thema’s in beeld voor de (nabije) toekomst van de Grient en Sanderbanken. Veiligheid 

en een sterke(re) verbondenheid tussen mensen hebben hierin een belangrijke plek gekregen. We 

willen bestaande kwaliteiten vasthouden en versterken, maar ook extra inzetten op het helpen van 

mensen die het wat lastiger hebben. We richten ons daarmee niet alleen op de fysieke aspecten van 

de wijken zoals het groen, verkeer en de voorzieningen. Juist ook meer sociale thema’s zoals 

saamhorigheid, ‘meedoen in de maatschappij voor iedereen’ en veiligheid hebben een centrale plek 

in het plan gekregen.   

 

Uitnodigend plan 

Het plan is richtinggevend en vooral uitnodigend. Uitnodigend omdat wij geloven dat samenwerking 

nodig is om resultaten te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze oren en ogen zich bevinden in 

de wijk. Hier is ook  de kracht aanwezig om het verschil te gaan maken.  

 

Maar… dit is niet het eindpunt! Dit wijkplan is juist de start van een periode waarin we samen de 

leefbaarheid in de Grient en Sanderbanken kunnen versterken. Eigenlijk zijn we hier de afgelopen tijd 

al volop mee begonnen. Door actief de wijk in te gaan hebben we veel mensen leren kennen die de 

leefbaarheid in de Grient en Sanderbanken een warm hart toe dragen. Ieder kan op zijn manier aan 

(de uitvoering van) het plan bijdragen. Dit netwerk willen we graag uitbouwen. Bovendien zijn er al 

tal van activiteiten en initiatieven in ontwikkeling of zelfs concreet opgezet. Voorbeelden zijn het 

buurtpreventieteam, de Buitenspeeldag en de activiteiten in de brede school D’n Overkant. Kortom, 

de basis ligt er en het wijkplan biedt de houvast om samen verder aan de slag te gaan. 

 

Verantwoording 

Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen Woonstichting Etten-Leur (WEL), Surplus 

Welzijn, de wijkvereniging Grient/Sanderbanken, lokale professionals (scholen, ondernemers, 

wijkagent, etc), gemeente Etten-Leur en natuurlijk betrokken bewoners. Met al deze mensen en 

partijen is samengewerkt om tot dit plan te komen. Via gesprekken en projectgroepen, aangevuld 

met cijfermateriaal, is stap voor stap de inhoud van het plan tot stand gebracht.  Want door sámen 

te kijken naar de (verwachte) ontwikkelingen in de wijk zien we meer dan alleen. Ook zorgt dit ervoor 

dat het plan door buurtbewoners (h)erkend wordt. Een belangrijke eerste stap om op korte termijn 

aan de slag te gaan. Zeker ook op de lange termijn biedt dit kansen om de samenwerking uit te 

bouwen!  
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Leeswijzer  

In het wijkportret zijn de wijken De Grient en Sanderbanken in beeld gebracht. Daarbij kijken we naar 

cijfers en statistieken, de voorzieningen en activiteiten en de thema’s die vanuit de wijk als belangrijk 

worden ervaren. In hoofdstuk 3 gaan we in op de toekomst van de wijken. Wat willen we bereiken en 

op welke speerpunten zetten we in? Hoofdstuk 4 bevat ons actieplan. Hierin staan concrete acties, 

initiatieven en ideeën om de doelen uit hoofdstuk 3 te realiseren. Tot slot geven we in het laatste 

hoofdstuk handen en voeten aan samenwerking en de verbinding met elkaar. 
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2. HET WIJKPORTRET 
 
'De Grient en Sanderbanken is..'  is tot stand gekomen op basis van de informatie uit én over de 

wijken. Het gaat zowel om cijfers en statistieken als om informatie die uit gesprekken is gehaald met 

wijkbewoners, actieve vrijwilligers en professionals. Zij zijn dagelijks actief in deze wijken.  

In dit hoofdstuk leest u over het karakter van de wijken de Grient en Sanderbanken. Wat voor beeld 

schetsen de cijfers uit onderzoeken? En, belangrijker nog, hoe omschrijven wijkbewoners en mensen 

die in de wijken werken deze? 

 

2.1. DE GRIENT / SANDERBANKEN is... 

De wijken de Grient en Sanderbanken liggen in het noordwestelijk deel van Etten-Leur, boven de 

spoorlijn. Zij grenzen aan elkaar. De wijk Sanderbanken heeft iets meer dan 3.900 inwoners en is 

daarmee een relatief grote wijk in Etten-Leur (totaal 43.000 inwoners). Aan de zuidwestkant van 

Sanderbanken ligt de kleine(re) wijk Grient met 1.460 inwoners. Het zijn wijken met elk een eigen 

karakter, maar zij vertonen daarnaast ook een aantal gelijkenissen.  

 

Fijn wonen 

Mensen vinden het fijn wonen in deze wijken. Dat blijkt zowel uit onderzoekscijfers als uit de 

interviews met wijkbewoners. Ze zijn trots op het groene karakter en de rust spreekt hen erg aan. In 

de buitenruimte is veel groen, waar je ook goed  kunt wandelen en sporten.  

Mensen in de Grient en Sanderbanken voelen zich veilig in de wijk. Ze helpen zelf al veel mee en 

vinden het heel belangrijk de buurten ook in de toekomst veilig te houden.  

De wijk kent niet veel voorzieningen zoals winkels of bedrijven. De Brede School Plus D’n Overkant is 

wat betreft onderwijs, vrije tijd en zorg- en welzijn een belangrijk centrum van de beide wijken. Het 

sportpark ‘De Lage Banken’ op de grens tussen Sanderbanken en de wijk De Baai zorgt ervoor dat  op 

korte afstand van huis kinderen en volwassenen kunnen sporten en bewegen.  

 

Betrokkenheid 

De betrokkenheid bij de buren en de buurt is er wel, hoewel veel wijkbewoners best wat meer 

samen en voor elkaar zouden willen doen. Dat blijkt uit de onderzoekscijfers (zie bijlage 1) en uit de 

interviews en gesprekken. De afgelopen tijd zijn er al een aantal leuke initiatieven van de grond 

gekomen op het gebied van veiligheid, groen, activiteiten en sport en zwerfafval. Hierop gaan we 

verder in dit wijkplan nader in. Ook de net opgestarte wijkvereniging Grient/Sanderbanken is van 

plan de saamhorigheid en leefbaarheid in de Grient en Sanderbanken te helpen versterken. Door 

initiatieven van wijkbewoners te ondersteunen en zelf te organiseren willen zij nóg meer 

ontmoeting, activiteiten en sociale contacten in de wijken tot stand brengen. 

 

Wijkwensen 

De wijkbewoners vinden het belangrijk om het groene, rustige en veilige karakter van de Grient en 

Sanderbanken te behouden. Mensen maken zich af en toe zorgen over de verkeersveiligheid in de 

wijken en de wegen eromheen. Het veiligheidsgevoel op straat willen ze behouden en onveilige 

plekken verminderen.  
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Daarnaast zetten zij in op onderwerpen als het versterken van de saamhorigheid en de gezondheid 

van de mensen. Denk aan het helpen van mensen die zorg of aandacht nodig hebben (lichamelijk 

en/of geestelijk) en het stimuleren van een gezonde leefstijl.  

 

2.2 CIJFERS & STATISTIEKEN 

Over  de Grient en Sanderbanken zijn tal van cijfers en statistieken te vinden. We deelden deze in de 

thema’s  wonen, demografie, leefbaarheid, sociaaleconomisch, sociaal-maatschappelijk en veiligheid. 

De belangrijkste gegevens hebben we hieronder weergegeven inclusief een korte toelichting. In 

bijlage 1 is een uitgebreide tabel te vinden met daarin alle relevante cijfers en statistieken.  

 

Wonen 

 

Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft in totaal 560 woningen in beide wijken. Hiervan staan er 185 

(33%) in de Grient en 370 (67%) in Sanderbanken. Het aandeel koopwoningen is circa 70%. De 

waarde van de woningen in Sanderbanken ligt duidelijk hoger dan die in de Grient. Het gaat om 

€280.000,- versus €215.000,- (EL: €238.000,-).  De mutatiegraad (het percentage verhuizingen) in de 

Grient is 6,5% en in Sanderbanken 9,8%. 

Gemiddeld voor beide wijken is dit 6,3% (bron; 

Woonstichting Etten-Leur). De 

verhuisgeneigdheid is  laag. Dat betekent dat 

relatief weinig mensen van plan zijn binnen 

afzienbare tijd te verhuizen.  

De Grient krijgt een algemene waardering van 7.2 

van haar bewoners en Sanderbanken een 7.6. 

 

Demografie 

Opvallend is dat  de bevolking van beide wijken 

relatief jong is. Het aandeel mensen ouder dan 65 

jaar  is in de Grient (cirkeldiagram boven) slechts 

10% en in Sanderbanken (cirkeldiagram onder) 17%.  

In de Grient wonen veel mensen in de 

leeftijdscategorie 45-65 jaar. In Sanderbanken is juist 

de groep 25- tot 45-jarigen groter.  

Van de circa 2.200 huishoudens die de Grient en 

Sanderbanken samen tellen zijn er 525 

eenpersoonshuishoudens (24%). Er zijn 935 gezinnen met kinderen in de wijk (43%) en 775 

huishoudens zonder kinderen (34%).  

Daarnaast zien we dat van de 1.460 inwoners in de Grient 8,5% westers allochtoon is en 1,5% niet-

westers allochtoon. In Sanderbanken is dit aantal vergelijkbaar. Het aantal niet-westerse allochtone 

wijkbewoners is daarmee beduidend lager dan elders in Etten-Leur.   

 

Sociaal-maatschappelijk  

De Grient en Sanderbanken scoren in de cijfers van het Gemeentebeleidsmonitor (GBM) op een 

aantal sociale thema’s onder het Etten-Leurse gemiddelde.  
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• Zo vindt slechts 14% van de mensen dat zij ‘in een gezellige buurt met veel saamhorigheid (EL: 

23%) wonen1.  

• Uit de cijfers blijkt ook dat er minder contact met buren is dan in andere wijken van Etten-Leur 

(2% t.o.v. 13%).  

• De onderlinge sociale controle laat te wensen over en bewoners geven in het onderzoek zelf ook 

aan hier verandering in te willen zien en hieraan te willen bijdragen (12%)2.  

 

Een relatief klein aantal mensen (16%) zet zich regelmatig actief in voor andere mensen in de wijk, 

terwijl de helft van de inwoners af en toe iemand te helpt. 21% heeft zich de afgelopen 12 maanden 

actief ingezet voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk en 53% wil zich (blijven) inzetten hiervoor. In 

totaal helpt 53% hun buren wanneer dat nodig is.  

 

De statistieken geven aan dat 9% van de bewoners kampt met psychosociale klachten (eenzaamheid, 

depressie, etc.). Bij 5% is sprake van een psychische diagnoses, bij 4% gaat het om sociale 

problemen3. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Etten-Leur.  
 

Sociaaleconomisch 

In de Grient en Sanderbanken heeft zo'n 25% van de huishoudens een laag inkomen (volgens de 

definitie en gegevens van het CBS). Circa 30% heeft daarentegen een hoog inkomen. De verschillen 

per buurt zijn relatief klein, al is het aantal huishoudens met een hoger inkomen in Sanderbanken 

gemiddeld wat groter dan in de Grient.  

Verder hebben in dit gebied 9% van de mensen een AO, WW of Bijstandsuitkering. Dit is vergelijkbaar 

met het Etten-Leurse gemiddelde. 13% van de mensen ontvangt een AOW uitkering, dit ligt onder 

het Etten-Leurs gemiddelde van 18%. Gezien het relatief wat minder aantal  ouderen in de wijken, is 

dit een reëel cijfer. 

 

Veiligheid 

Veiligheid is een belangrijk thema in de gemeente Etten-Leur en er wordt hier op wijkniveau veel 

aandacht aan besteed. Veel bewoners (62%) vinden dit het belangrijkste thema waaraan gewerkt 

 
1 Cijfers burgerpeiling 2013 
2 idem 
3 www.nivel.nl 
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moet worden. Op dit moment voelt 83% van de inwoners zich veilig. Dit is gelijk aan het gemiddelde 

van Etten-Leur (83%). In de Grient/Sanderbanken zijn relatief iets meer woninginbraken (10% versus 

8%).  Af en toe is sprake van een inbraakgolf, waarbij in korte tijd een aantal auto- of woninginbraken 

plaats vinden.   

Met de komst van de BuurtWhatsApp en buurtpreventie in beide wijken kan het gevoel van 

veiligheid toenemen. Ook heeft buurtpreventie vooral een voorlichtende, preventieve taak. Mensen 

zijn meer en meer op de hoogte van dingen die ze zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. 

 

Conclusie 

Uit de cijfers blijkt dat de wijken er in algemeenheid goed voorstaan. Met name als het gaat om 

cijfers over veiligheid, inkomen en de woonomgeving. Wat ook opvalt is dat de bevolking relatief 

gezien minder vergrijst ten opzichte van bijvoorbeeld Etten-Leurse wijken als Banakkers en Centrum-

West.  Aan de andere kant zijn de cijfers over betrokkenheid bij de buurt juist minder hoog dan 

elders in Etten-Leur. Veiligheid is een belangrijk thema. Wat betreft geestelijke gezondheid kampt in 

totaal 9% van de mensen kampt met psychosociale klachten. Dat lijkt weinig, maar dan heb je het 

toch over  bijna  500 mensen in de Grient en Sanderbanken.  

 

2.3 VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN 

In Sanderbanken ligt brede school ‘plus’ D’n Overkant, op de grens met wijk de Grient. Naast 

onderwijs en kinderopvang is hier ook plaats voor brede school- en -naschoolse kinderactiviteiten, 

activiteiten voor volwassenen, de wijkvereniging en maatschappelijke voorzieningen zoals het 

wijkteam, het wijkwerk en de GGZ. Het sportcomplex De Lage Banken en een aantal parken maakt 

recreëren in de buurt aantrekkelijk. Ondernemen gebeurt vooral op kleine schaal.  

 

Onderwijs: basisschool D’n Overkant is brede school ‘plus’ 

D’n Overkant biedt onderwijs aan zo’n 550 leerlingen (2016). De school formuleert in haar  jaarplan 

2016-2017 een bredere ambitie dan alleen onderwijs:  ‘het wijkgebouw in de brede school biedt een 

platform voor initiatieven uit de buurt. Ontspannende activiteiten worden opgezet door en zijn 

toegankelijk voor wijkbewoners en bijzondere doelgroepen. (…) 

 ‘Over 5 jaar hoopt D’n Overkant een bruisende brede school te zijn die 7 dagen per week open staat 

voor bewoners van 0-99 jaar om activiteiten en initiatieven te ontplooien en/of aan deel te nemen. 

Een plek waar bewoners van alle leeftijden zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen’.  

 

Speerpunten vanuit de wijk voor 2016-2017: 

• Verdere ontwikkeling en meer bekendheid van de wijkvereniging in de wijk 

• Faciliteren initiatieven uit de wijk 

• In stand houden bestaande activiteiten en vrijwilligersgroep 

• Streven is om meer vrijwilligers van allochtone afkomst te betrekken  

• Gezamenlijke organisatie met kinderopvang van de buitenspeeldag  

• Aansluiten bij de open dag en informatieavond van de basisschool en kinderopvang 

• Sportactiviteiten voor kinderen/jongeren naschools 

• Activiteiten voor ouderen 

Door ouders, medewerkers, wijkbewoners etc. te betrekken bij de concrete actie- en 

uitvoeringsplannen en hen hier een rol in te geven worden zij betrokken bij de meerjarenvisie en 

tevens bij “hun” brede school. 
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Daarnaast werken brede scholen in Etten-Leur gezamenlijk ook aan onderwerpen die voor álle 

wijkbewoners ontspanning en ondersteuning kunnen bieden: 

• het thema ‘heel Etten-Leur leest’ 

• culturele activiteiten en sport 

• zorg en ondersteuning voor hun jeugd samenwerking CJG en jeugdprofessional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd 

Volwassenen kunnen in de brede school terecht voor creatieve activiteiten, dans, muziek en 

gezondheid. Daarnaast is er bingo en bloemschikken. De kinderactiviteiten van de wijkvereniging in 

D’n Overkant kunnen altijd rekenen op veel deelname. 

Op de website van D’n Overkant vind je de activiteitenkalender van de brede scholen Etten-Leur voor 

de jeugd tot en met groep 8: http://www.dn-overkant.nl/over-de-school/brede-school/213 

 

Voor de leeftijdsgroep 11/12 jaar en 12-16 jaar werd tot voor kort niets georganiseerd in de wijken. 

De wijkvereniging zette samen met Surplus een eerste stap. Het jongerenwerk van Surplus Welzijn, 

de sociaal wijkwerker, wijkvrijwilligers  en de jongeren zelf zijn sinds het voorjaar van 2017 actief met 

buurtsport/meidenwerk.  

 

Zorg, welzijn en wonen 

Mensen kunnen in D’n Overkant informatie halen over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Ze 

kunnen op bepaalde tijden terecht om met bijvoorbeeld de wijkzuster, wijkagent, jeugdprofessional 

of Wmo-consulent te praten of ideeën uit te wisselen voor activiteiten die de leefbaarheid in de 

wijken verbeteren. Ook zijn er  activiteiten voor specifieke doelgroepen. De GGZ is hier bijvoorbeeld 

actief met inloopuren (‘De Aanloop’) en een open  atelier.  

 

Op de grens met een aantal andere wijken zijn drie huisartsenpraktijken te vinden. In Sanderbanken 

heeft  een osteopaat zijn praktijk. De wijkkaart van beide wijken (bijlage 2) geeft aan waar zich nog 

meer zorg- en welzijnsvoorzieningen bevinden. Op elke eerste dinsdag van de maand, van 11.00-

12.00 uur houden de wijkwerker (Surplus), woonconsulent en huismeester van Woonstichting Etten-

Leur, de wijkmanager (gemeente) en wijkagent het open wijkspreekuur. Wijkbewoners én 

professionals bespreken met wijkbewoners bij een kop koffie leefbaarheids-onderwerpen in de 

Grient en Sanderbanken. Het buurtpreventieteam of de wijkvereniging sluiten soms ook aan.  

 

http://www.dn-overkant.nl/over-de-school/brede-school/213
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Op het gebied van taaleducatie voor laaggeletterden en anderstaligen kent Sanderbanken twee 

voorzieningen: de Taalbus en Sociaal Taal. 

 

Veiligheid in de buurt 

In 2015 startte een aantal inwoners van Sanderbanken een BuurtWhatsApp. De communicatie 

hierover (huis-aan-huis folders, social media en lokale media) zorgde ervoor dat na zes weken meer 

dan 250 wijkbewoners zich aangemeld hadden. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot zo’n 400. 

Hieruit is vervolgens  een actief buurtpreventieteam van zo’n 15 mensen ontstaan. Deze inwoners 

lopen regelmatig in tweetallen rondes door de wijk. Zij zijn alert op signalen van (sociale) onveiligheid 

en vervuiling in het openbaar gebied. Zij hebben een preventieve taak. De gemeentelijke 

toezichthouders (boa’s), de wijkagent en de coördinator buurtpreventie onderhouden nauwe 

contacten met hen. Zij hebben ook een eigen Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/groups/BPELSB/?fref=ts). Dankzij een actief bewonersgroepje heeft ook 

de Grient inmiddels een BuurtWhatsAppgroep en een buurtpreventieteam. 

 

Wijkvereniging Grient/Sanderbanken 

Behalve dat er wat gebeurt in de wijk zorgen alle initiatieven en activiteiten voor ontmoeting tussen 

mensen, jong en oud. Je leert je buren en je eigen wijk beter kennen! De nieuwe wijkvereniging met 

veel enthousiaste kartrekkers ziet het als haar missie om dit verder uit te dragen, te faciliteren en 

(mede) te organiseren. Zij heeft als doel de saamhorigheid en leefbaarheid in haar wijken te 

bevorderen. Hun verbindende rol is onmisbaar voor de wijken. Natuurlijk krijgen zij waar nodig steun 

van de professionele wijkpartners.  

 

Groen 

In de Grient springt het park bij de Wildbaan het meest in het oog, waar gewandeld en gespeeld kan 

worden. Sanderbanken heeft het Thorbeckepark. De wijken zijn over het algemeen voorzien van 

redelijk wat groen en speelgelegenheden voor kinderen.  

 

Sport 

Het in 2015 vernieuwde en gemoderniseerde sportpark De Lage Banken, op de grens van de wijken 

Sanderbanken en De Baai, heeft ondermeer een grote atletiekvereniging en voetbalvereniging. In 

samenwerking met hen komen ook steeds meer aanvullende beweegactiviteiten tot stand, zoals het 

wandelen voor dementerenden. Sinds het voorjaar van 2017 is het buurtsportwerk actief in de 

wijken.  

 

Ondernemen 

De wijken huisvesten een dierenarts, zzp-ers en enkele mkb-bedrijven. De Grient en Sanderbanken 

hebben geen winkels. Het  centrum van Etten-Leur ligt op  de loop- en fietsafstand van 500 meter tot 

maximaal 3 kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/BPELSB/?fref=ts
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2.4 WAT LEEFT ER IN DE GRIENT EN SANDERBANKEN?  

Naast cijfers en statistieken over de Grient en Sanderbanken leverden tientallen mooie gesprekken 

met wijkbewoners, vrijwilligers en professionals die in de wijken werken en wonen beeldende 

informatie op. Ze illustreren het leven in beide wijken. De belangrijkste conclusie is dat de mensen 

heel tevreden zijn over hun wijk. Ze waarderen het groene en rustige karakter van hun 

woonomgeving. Het is er gewoon fijn wonen! Dat bevestigt het beeld dat ook uit de onderzoeken en 

enquêtes blijkt. Op sommige punten kan het volgens de bewoners toch echt wel beter, bijvoorbeeld 

wat betreft parkeergelegenheid, vooral in de Grient. 

 

Het leven ‘achter de voordeur’ van wijkbewoners is echter minder makkelijk  te achterhalen. Uit de 

gesprekken blijken wel wat sociaal-maatschappelijke aandachtspunten. Die zijn lang niet altijd 

specifiek voor de Grient en Sanderbanken. Het zijn bredere thema’s die ook regionaal en landelijk 

spelen. Bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld en psychische problematiek. Hieronder 

lichten we een aantal thema’s toe die vanuit de wijk naar voren kwamen.   

 

Wonen en burencontact 

Bewoners beamen dat de betrokkenheid van mensen bij hun buurt niet altijd heel hoog is. 

Tegelijkertijd geven sommigen aan dat ze verandering op dit thema  wel belangrijk vinden. Ze willen 

graag hun buurtgenoten beter leren kennen. Bijvoorbeeld door samen leuke activiteiten te 

organiseren (bijv. een buurtbarbecue). Het idee is ook dat als je elkaar kent, je elkaar vaker kunt 

helpen.  

 

Een inwoonster in het westelijk deel van Sanderbanken zegt: ‘Ik heb goede buren, prettige mensen, 

geen schreeuwerige types. De mensen zijn op zichzelf, kennen elkaar wel, maar lopen niet spontaan 

bij elkaar binnen.’ Mevrouw heeft wel behoefte om zo af en toe eens iets samen te doen. Maar 

niemand neemt het initiatief. Aan het begin van de straat is wel een groepje buren dat samen een 

barbecue  organiseert. Zij ervaart met haar kinderen dat de jeugd minder aan de wijk gebonden is. 

‘Vanaf een jaar of 13, 14 gaan ze op pad naar de sport, en naar vrienden die verspreid in Etten-Leur 

wonen. Een balletje trappen bij het Cruyffcourt doen ze nog wel eens, vooral in vakanties.’ 
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De wijkvereniging ziet hier ook het belang van in en heeft als doel de saamhorigheid en 

betrokkenheid tussen de bewoners te versterken. Ook kansrijk is volgens hen om verder te kijken 

dan de 'wijkgrens'. In Etten-Leur zijn in andere wijken al initiatieven die uitgerold kunnen worden in 

de Grient en Sanderbanken. Bijvoorbeeld Present in Vriendschap. Op dit punt is het verstandig om de 

krachten te bundelen. 

 

Een bewoner (Sanderbanken) vertelt over zijn buurtje rond de Veldweg. ‘Het is een rustige buurt, er 

gebeurt niet veel. Er wonen redelijk wat mensen op leeftijd die toch wel aardig goed contact met 

elkaar hebben en op elkaar letten.’ Hij woont graag in de wijk, net als zijn buurtgenoten. Niemand 

denkt aan verhuizen. Alleen als het zou moeten vanwege fysieke ongemakken op latere leeftijd 

waardoor de woning niet meer geschikt is of het tuin onderhoud niet meer gaat. Verhuizen naar 

bijvoorbeeld een appartement, daar moet hij nu niet aan denken.’ Hierin is echter weinig keus als je 

in de wijk wilt blijven. ‘ Aanvulling hierop is dat naast D’n Overkant nieuwe appartementen komen 

(2017/2018).  

 

Een andere wijkbewoner: ‘Onze straatbewoners groeten elkaar, ik heb geen behoefte aan meer 

contact. De buren nemen bijvoorbeeld wel pakjes voor elkaar aan.’ Mevrouw heeft geen klachten 

over de buurt en er hoeft niks te verbeteren. Ze heeft haar eigen leven en ontmoet vrienden en 

familie buiten de wijk, in eigen kring. 

 

Een inwoner uit een van de straten in noordoost-Sanderbanken omschrijft zijn buurt met ‘Buren 

kennen elkaar in mijn straat wel, maar verder is iedereen op zichzelf, er is weinig contact. Iedereen 

heeft z'n eigen netwerk.’ 

 

Veiligheid 

Veiligheid is een cruciaal thema voor de bewoners van de Grient en Sanderbanken. Dit bleek al uit de 

cijfers, maar ook in de gesprekken staat dit centraal. Het gaat daarbij om aspecten als sociale 

veiligheid,het veiligheidsgevoel en verkeersveiligheid. Gelukkig voelt het merendeel zich veilig in de 

wijk (83%), maar dat betekent niet dat we ‘klaar’ zijn. Er blijft continue aandacht nodig voor dit 

thema om het hoge niveau vast te houden en zelfs te verbeteren.  

Over een aantal plekken in de wijken ontvangen de politie en de gemeente met wisselende 

regelmaat overlastmeldingen over hangjongeren op parkeerplekken in de wijk. Zij zijn laat in de 

avond aanwezig met auto’s, hebben harde muziek op staan en gebruiken cq dealen drugs.  

 

Een wijkbewoner: ‘Bij mijn aan de overkant maakt een jong stel er een grote bende van. Maar ik  

woon prettig en wil in principe daar niet meer weg. Ik mis geen faciliteiten. Er is geen grote 

doorstroom van wijkbewoners in mijn buurt, mensen wonen er lang.’ 

 

Dat het thema veiligheid leeft onder de mensen blijkt 

bijvoorbeeld uit de animo voor de buurtpreventie. Onlangs 

was de buurt samen met buurtpreventie, de wijkagent en 

de boa actief om overlast bij het Thorbeckpark en d’n 

Overkant samen aan te pakken. Daarnaast willen mensen 

ook graag weten waar ze allerlei zaken kunnen melden. 

Verkeer en veiligheid 
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Verkeer heeft ook te maken met  veiligheid. In de wijk, met name Sanderbanken, zijn verschillende 

gevaarlijke oversteekplekken en kruispunten. Wijkbewoners noemen de Aletta Jacobslaan en de 

Statenlaan, beide 50 km-wegen dwars door de wijk. Onder meer bij een aantal speelveldjes voor 

jonge kinderen voelen de oversteekplaatsen als onveilig. Hardrijden in met name 30 km p/u zones is 

een grote ergernis. Fietsen door het park bij de Wildbaan is ook vele bewoners een doorn in het oog. 

Hier hebben voetgangers en fietsers hinder van elkaar. Officieel is het een voetgangerspad.  

 

Parkeren 

In een aantal delen van de wijk de Grient ondervinden wijkbewoners  parkeerproblemen. In de 

beleving van buurtbewoners zijn er  te weinig plekken, en ook het straatbeeld wordt aangetast 

doordat overal auto's op de trottoirs staan. In 2015 is een parkeeronderzoek uitgevoerd dat de 

parkeerdruk in kaart bracht. De wijk heeft een structuur met hofjes zoals die in de jaren 70 gebouwd 

werden, en waarin gerekend werd met een lager autobezit (en kleinere auto’s) dan tegenwoordig. 

Enige structurele oplossingen zijn financieel gezien en wat betreft de inrichting van de ruimte alleen 

mogelijk bij groot onderhoud van de straten. Dit begrijpen mensen, hoewel zij dan graag willen 

weten wanneer dit onderhoud verwacht wordt. 

 

Actief in en voor de wijk 

De wijkvereniging is net (door)gestart (2016) en is steeds beter zichtbaar. Echter, om verder te 

kunnen bouwen zijn meer wijkactieve bewoners/vrijwilligers nodig. Zo gaan zij bijvoorbeeld ook aan 

de slag met het thema laaggeletterdheid. 

 

‘Het kinderknutselen kende een aantal jaren geleden een langzame start met slechts enkele kinderen, 

tegenwoordig is er een wachtlijst. Als de groep nog groter wordt, dan is de wens om de activiteit twee 

keer  per maand te organiseren. Dan moeten er natuurlijk ook meer vrijwilligers helpen.’ (vrijwilliger-

organisator). 

 

Een succesvolle activiteit is ook altijd de Nationale Buitenspeeldag in juni. Surplus en de 

wijkvrijwilligers organiseren dan rond D’n Overkant allerlei spellen voor de jongere jeugd. Elk jaar 

vermaken een paar honderd kinderen zich tijdens deze middag. De wijkwerker van Surplus zou graag 

zien dat er meer in de wijk te  beleven is voor jongeren. 

 

De samenwerkende partners en actieve wijkbewoners werken samen aan  een structuur waarbij 

mensen en initiatieven elkaar blijvend versterken. Dat is een zoektocht die langzaam verloopt, met 

hier en daar al mooie successen. 

 

Vrijwilligers versus professionals: een wankel evenwicht 

Zorgen voor elkaar, ontmoeten, verbinden en zelfredzaamheid  is steeds belangrijker geworden. De 

veranderingen in de Wmo, die in 2015 ingingen,  hebben veel teweeg gebracht.  We zien de 

noodzaak van langer zelfstandig te wonen.  Mensen willen dat in principe ook wel. Het uitgangspunt 

is ook dat mensen meer in hun eigen netwerk zoeken naar oplossingen voor welzijnsvragen. Op dit 

moment zitten we nog midden in deze ‘kanteling’  In de praktijk betekent dat dat simpelweg veel 

meer een beroep gedaan wordt op vrijwilligers. Ook mantelzorgers vallen daar onder. Taken en 

verantwoordelijkheden van professionals en vrijwilligers lopen hiermee meer door elkaar. Wie doet 

wat, wie mag wat doen, wie wil wat doen, wat verwachten we van mensen?  
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Een wijkwerker: “Belangrijk aandachtspunt is de combinatie van professionele zorgactiviteiten en de 

activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Mensen met psychische klachten doen 

bijvoorbeeld  vrijwilligerswerk bij activiteiten. Dit werkt niet altijd goed (vragen veel tijd, vrijwilliger 

niet op getraind) en zorgt er soms ook voor dat vrijwilligers afhaken”. Het is een vraagstuk waar we 

samen uit moeten komen. 

 

Gezond leven 

Gelukkig wonen de meeste mensen fijn in de Grient en Sanderbanken en kunnen zij zichzelf prima 

redden. Een gezonde leefstijl hoort daarbij. Mensen vinden dit belangrijk. Het gaat om gezond eten, 

voldoende bewegen, etc.  We willen ons fit en goed voelen. Zowel lichamelijk als geestelijk. We 

willen plezier beleven en leuke dingen doen. 

 

Achter de voordeur 

Helaas kan niet iedereen prettig leven zoals hij of zij wil. Onder meer vanuit de wijkprofessionals 

zoals de wijkagent en het wijkteam zijn er wel degelijk signalen dat er ook in deze wijken 

huishoudens zijn waar ‘achter de voordeur’ het nodige aan de hand is. Denk daarbij aan 

eenzaamheid, depressieve klachten, verwarring, fysieke gezondheidsklachten, financiële problemen 

of bijvoorbeeld huiselijk geweld. 

 

De jeugdprofessional: ‘Een vindplaats van  signalen over moeilijke situaties ‘achter de voordeur’ zijn 

derden. Vaak komt er een signaal dat zich uit door overlast (rumoerigheid in een gezin, de buren 

klagen daar bv over, burenruzies).’ Hier ziet de jeugdprofessional de 'niet zo zorgzame' samenleving. 

‘Mensen hebben angst om te melden omdat ze bang zijn zich te bemoeien. Men weet ook niet wat er 

gebeurt als zij melden. Ze zijn bang voor burenruzie. En mensen melden hun eigen situatie vaak niet 

omdat ze zich schamen.’ 

 

De jeugdprofessional ziet ook steeds meer ‘stille armoede’ onder kinderen, hoewel niet specifiek aan 

de wijken Grient en Sanderbanken gebonden. Ze bedoelt de situatie dat beide ouders moeten 

werken om de lasten en levensstijl te kunnen betalen. Door het vele werken is er weinig tijd en 

aandacht van ouders voor de kinderen.  

 

De wijkagent geeft aan dat er op sociaal 

gebied met enige regelmaat incidenten 

zijn. Met name huiselijk geweld lijkt toe te 

nemen. Dit is niet per se een wijkspecifiek 

probleem. Het is een landelijke trend (o.a. 

bij werkloosheid en echtscheidingen). ‘De 

oplossing ligt echter wel in de wijken. Het 

voorkomen is lastig. Meer signalering in de 

buurt is belangrijk. Het gaat dan om sociale 

controle onderling bij mensen, maar ook 

om signalen vanuit scholen en kinderopvang. Het vergroten van sociale betrokkenheid in de buurten 

is een belangrijk punt.’  

 

Aandacht voor kwetsbare mensen 
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Er is een groep ‘kwetsbare’ mensen die meer aandacht nodig heeft. Aanvullend zijn er ook de 

mensen waar (nog) niets mee aan de hand is, maar die kwetsbaar zijn als er iets onvoorziens gebeurt 

dat zij niet kunnen opvangen. Bijvoorbeeld een financiële tegenvaller of het plotseling overlijden van 

een naaste. Voor veel mensen is hulp vragen aan buren, familie en vrienden niet altijd even 

gemakkelijk. Vanuit de wijkontwikkeling zoeken we naar mogelijkheden om te voorkomen dat deze 

mensen in een neerwaartse spiraal terecht komen.  

 

“Mantelzorgondersteuners zien vaak dat mantelzorgers pas in beeld komen als ze al overbelast zijn. 

Dan komen ze bij de huisarts terecht of bij de wijkzuster. Preventie is nog lastig. Mensen zien zichzelf 

niet als mantelzorger. Zeker in het begin niet, als de zorg soms nog beperkt is en van lieverlee meer 

wordt. Huisartsen zijn erg gesloten en niet echt bereid om veel informatie te geven.” 

 

Groene buitenruimte 

De Grient en Sanderbanken staan bekend om hun groene en ruime opzet. Deze karakteristieke 

eigenschappen waarderen de bewoners erg. De parken zijn bij uitstek geschikt voor een wandeling 

(met de hond), om te spelen  en om andere mensen te ontmoeten. Een aantal wijkbewoners van de 

Grient heeft het idee om  actief aan de slag te gaan om het park in de wijk deels te beplanten met 

’eetbare’ bomen en struiken (als onderdeel van de Etten-Leurse Plukroute). Deze krijgt in 2017/2018 

meer vorm. Ook kan de grote verscheidenheid aan bomen in dit park een educatief doel dienen. 

 

De wijken hebben op basis van speelplannen die de gemeente maakt samen met wijkbewoners, 

speelvoorzieningen voor diverse leeftijden. Periodiek worden de speelplannen herzien. Er is dan 

budget om speeltuinen te veranderen. Speelplan Grient dateert van 2012, die van Sanderbanken van 

2013. Door de veiligheidseisen aan speelapparaten en de ondergronden kosten speeltoestellen veel 

geld. Dat leidt altijd tot keuzes en compromissen.  

 

Hondenpoep is een grote ergernis bij de 

bewoners. Ook het dumpen van afval 

naast de containers, bijvoorbeeld bij de 

appartementen bij de Wildbaan (Grient) 

vinden wijkbewoners bijzonder vervelend. 

De ervaring is wel dat na melding bij de 

gemeente het vuil snel wordt opgehaald. 

In alle wijken van Etten-Leur zijn 

zogenaamde ‘zwerfafvalpakkers’ actief 

(ZAP-pers). Zij ruimen regelmatig 

zwerfafval op. De gemeente waardeert en 

faciliteert deze actieve wijkbewoners. 
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3. De Grient en Sanderbanken: veilig, groen en betrokken! 
 
Beter met elkaar 

Behouden wat goed is en versterken wat beter kan, dat is de opgave voor de verdere ontwikkeling 

van de Grient en Sanderbanken. In ons droombeeld voor de toekomst zien wij veilige en groene 

buurten. Buurten waar mensen zich thuis voelen. Zij kennen en helpen elkaar. En waar bovendien 

wat te beleven valt voor jong en oud, waar je elkaar tegen komt. Iedereen kan, ook in de avonduren, 

veilig over straat. De wijkbewoners weten waar ze met problemen, meldingen én goede ideeën 

terecht kunnen. Het stimuleren van sociale betrokkenheid vormt de rode draad om deze ambitie 

waar te maken. Het mooier maken van de wijk de Grient en Sanderbanken doe je namelijk met zijn 

allen, samen met je buren en andere mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  

Samen sta je sterk! 

 

3.1 Versterken sociale samenhang 

Bewoners  van de Grient en Sanderbanken gaven aan behoefte te hebben aan meer betrokkenheid 

bij de buurt en bij elkaar. Het contact met buren of andere (straat)bewoners is nu niet altijd 

vanzelfsprekend. Het versterken van de sociale samenhang vormt dan ook de rode draad in de 

aanpak. Het gaat om elkaar op een bepaalde manier kennen, het versterken van de onderlinge 

binding en betrokkenheid. Dat draagt onder meer bij aan: 

 

o Het veiligheidsgevoel 

Als je de buren kent voelt het vertrouwder. Je kent degenen die door de straat lopen en je houdt 

voor elkaar een oogje in het zeil. Mensen weten waar ze signalen van onveiligheid kunnen melden. 

Dat voelt voor de meeste mensen veiliger. 

 

o Elkaar een handje helpen 

‘Liever een goede buur dan een verre vriend’, is een bekend spreekwoord. De buren zijn degenen die 

het dichtst bij je wonen. Wat dat betreft gemakkelijk  om een praatje te maken of wat gereedschap 

te lenen. Het kennen van je buren en straatgenoten heeft zeker voordelen. Je durft elkaar wat te 

vragen, maar kan ook signaleren als er iets niet goed gaat bij iemand anders. Je zorgt voor elkaar, ook 

als dat betekent dat er elders (bij een wijkzuster, de gemeente of politie) hulp ingeschakeld moet 

worden.  

 

o Saamhorigheid 

Een sociale buurt zorgt ook voor een vitale buurt, er is ruimte en initiatief voor activiteiten. 

Bijvoorbeeld door samen leuke activiteiten te organiseren zoals een straatbarbecue, fietstocht of 

rommelmarkt. Mensen zijn er trots op deel uit te maken van de buurt waar ze fijn wonen met goede 

buren.  Wanneer bewoners elkaar vinden op thema’s die zij belangrijk vinden en waar ze zich voor 

willen inzetten (zoals veiligheid, het groen in de wijk of burenhulp), dan ontstaan en groeien de 

onderlinge netwerken.  
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o Meedoen 

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen kunnen of durven 

niet gemakkelijk contact te maken, ergens naar toe te gaan of actief te zijn in een groep. Als mensen 

een netwerk(je) in de wijk, dichtbij huis, kunnen opbouwen, is soms al een klein stapje gezet in 

‘meedoen’.  

 

In onderstaande figuur zijn de hoofdpunten in de aanpak voor de wijkontwikkeling weergegeven. 

Vervolgens gaan we daarna verder concreet in op deze aanpak.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. De aanpak samengevat 

 

Hoe stimuleren en versterken we de sociale samenhang? 

Meer sociale samenhang of gevoel van onderlinge verbondenheid draagt dus positief bij aan de 

leefbaarheid. Maar hoe gaan we dat in de Grient en Sanderbanken voor elkaar krijgen? Wat is 

hiervoor belangrijk?  

 

➢ Ondersteunen en stimuleren van activiteiten 

Activiteiten en initiatieven zorgen voor ontmoeting tussen mensen. Mensen leren anderen kennen  

en haken bij elkaar aan als er een gedeelde interesse of een zelfde belang is. Hierdoor groeien sociale 

Groen
• Schoon, heel en veilig
• Parken als plek voor 

ontspanning en plezier

Sociale samenhang, ‘we voelen ons verbonden’
• Stimuleer en ondersteun activiteiten van en 

voor de buurt
• Aanjagers & Ambassadeurs
• Kennis delen
• Robuuste samenwerking tussen bewoners, 

vrijwilligers en professionals. Oplossen van 
problemen en versterken (informele) netwerken

Veiligheid
• Sociale veiligheid, ‘je veilig 

voelen’
• Verkeersveiligheid

De toekomst voor de Grient en Sanderbanken
• Veilige en groene buurten waar we ons thuis voelen
• Samen zetten we ons in voor vitale buurten. Iedereen mag 

meedoen, met zijn eigen talent. 
• Buurtgenoten helpen en zorgen voor elkaar als dat nodig is

Onze speerpunten:

Samen maak je het verschil!
• Veel kleine acties
• Alles grijpt in elkaar
• Het begint op straatniveau
• Lange termijn
• Experimenteren

Onze ambities

Onze uitgangspunten

Gezond(er) zijn en blijven in 
een vitale wijk
• Lichamelijk
• Geestelijk
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netwerken en de saamhorigheid. En hieruit ontstaan weer nieuwe kansen en ideeën.  Essentieel is 

natuurlijk dat de (initiatieven tot) activiteiten aansluiten bij de wensen van (een groep) 

wijkbewoners. Of het nu een straatfeest, fietstocht, veiligheidsactie, voetbaltoernooi, 

eenzaamheidsproject of opschoonmiddag is.  

 

Het meest kansrijk  zijn ideeën die ‘natuurlijk’ ontstaan, die door mensen zelf worden aangedragen 

en opgepakt.  Initiatieven van en voor de buurt (of wijk). De rol van vrijwilligers- en professionele 

organisaties is om mensen hierbij op weg te helpen en het vertrouwen te geven dat ze met vragen bij 

iemand terecht kunnen. Soms is er zelfs financiële en/of materiële ondersteuning te vinden. 

 

➢ Aanjagers en ambassadeurs 

Binnen die brede basis van vrijwilligers is het cruciaal dat er voldoende aanjagers zijn. Dit zijn mensen 

die het vermogen hebben nieuwe ideeën te ontwikkelen, activiteiten kunnen organiseren en 

buurtgenoten kunnen enthousiasmeren. Zoals de actieve leden van de wijkvereniging en 

buurtpreventie bijvoorbeeld. Het is van groot belang om deze aanjagers waar nodig te faciliteren, de 

eigen verantwoordelijkheid te geven en waardering te tonen voor wat ze doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Kennis delen 

Soms krijgen wijkbewoners te maken met (nieuw)bouw- of onderhoudsprojecten aan groen of 

wegen, er komt een opvang voor statushouders, etc. Of er is overlast in een bepaald deel van een 

wijk. Mensen stellen het op prijs als ze geïnformeerd worden over (wijk)zaken die in hun belang zijn. 

Als hun vragen beantwoord worden, hun zorgen  weggenomen en duidelijk is wat ze zelf kunnen 

doen. Pas als mensen goed geïnformeerd zijn kunnen en willen ze constructief meedenken en 

meedoen. Communicatie speelt hierin een grote rol. 

Bijeenkomsten en themadagen zorgen ervoor dat wijkbewoners, wijkorganisaties en andere 

betrokkenen  elkaar ontmoeten over een gemeenschappelijke zorg, belang of interesse. 
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➢ Robuuste samenwerking tussen wijkbewoners, vrijwilligers en professionals 

Als je je straat- en buurtgenoten én wijkprofessionals kent is het gemakkelijker om contact te zoeken 

bij een hulpvraag of overlast. Of om iets leuks te organiseren. Zo is er een goed voorbeeld van het 

omgaan met overlast door jongeren in januari/februari 2017. Na meldingen van omwonenden 

werkten de wijkagent, het buurtpreventieteam, de wijkboa en het jongerenwerk goed samen om te 

achterhalen wie de overlast pleegde. Resultaten van de samenwerking komen vervolgens weer bij de 

melders terecht. Korte lijnen, een gezamenlijk doel en enthousiasme werken mooie resultaten in de 

hand. En ze leggen een goede basis voor toekomstige overlastmeldingen. 

 

De huidige maatschappij, en in het klein de wijken en 

hun inwoners, hebben veel baat bij het versterken van 

informele hulp- en steunnetwerken. Door ziekte, 

ouderdom, financiële of persoonlijke moeilijkheden 

kan iedereen vroeg of laat in een kwetsbare positie 

komen. Dan is het prettig dat die hulp er is, dat 

anderen er voor je zijn, dat je de weg weet of dat 

anderen je die wijzen. Meer dan ooit zijn we 

aangewezen op mantelzorgers, betrokken vrijwilligers, 

goede buren of vrienden, in combinatie met 

professionele ondersteuning in zorg en welzijn. 

 

3.2 Speerpunten: veiligheid, groen en gezondheid 

Voor het vergroten van de sociale samenhang is het essentieel om aan te sluiten bij de thema’s die 

de bewoners aanspreken: veiligheid, groen en gezondheid.  

 

1. Veiligheid 

Veiligheid staat op nummer één als het gaat om wat bewoners belangrijk vinden voor de 

leefbaarheid. Dat geldt trouwens voor heel Etten-Leur. Het gaat om het veiligheidsgevoel, om sociale 

veiligheid, inbraken, maar bijvoorbeeld ook om gevaarlijke verkeerssituaties.  

 

De totstandkoming van de buurtpreventie in Sanderbanken en de Grient is een mooi voorbeeld van 

een initiatief dat aantoont hoe belangrijk mensen veiligheid vinden. Er is duidelijk animo onder de 

bewoners om hier een bijdrage aan te leveren. Het mooie is bovendien dat mensen via de 

buurtpreventie met elkaar in contact komen en dat het vervolgens niet alleen gaat om veiligheid en 

bijvoorbeeld een schone wijk. Juist de ontmoeting en sociale betrokkenheid die eruit ontstaat vinden 

de betrokken mensen heel fijn. 

  

Van overlast naar inzet voor een veilige wijk 

Een inwoner van de  wijk nam in 2015 contact op met de wijkmanager van de gemeente. Er was 

hangoverlast tegenover zijn appartement. Een afspraak ter plekke leverde nuttige informatie op over 

veiligheid in de buurt. Maar ook over ondernemen in de wijk, bewonersbetrokkenheid en initiatieven. 

Dylan werkt als zelfstandige in de veiligheidsbranche. Vanuit zijn passie en professie stapt hij zelf op 

een overlastsituatie af, praat er met zijn buren over en loopt preventief zo nu en dan een rondje door 

de buurt. Een andere wijkbewoner deelt dezelfde betrokkenheid en uit die samenwerking ontstaan de 

BuurtWhatsApp en het buurtpreventieteam. Hierbij zijn de wijkagent, de wijkboa en bijvoorbeeld het 

jongerenwerk nauw betrokken bij veiligheid en preventie in de wijk. 
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Voor veiligheid zetten we in op: 

o Steeds meer wijkbewoners zijn betrokken bij het signaleren en melden van onveilige situaties. 

Een goede samenwerking tussen wijkbewoners, gemeente, politie en Surplus is een voorwaarde 

voor succes. 

o Behouden van het gevoel van veiligheid  ‘op straat’ en rond de woning. 

o Aandacht voor en oplossen van gevaarlijke verkeerssituaties. 

o Vergroten van het bewustzijn van signaleren en melden van moeilijke situaties ‘achter de 

voordeur’. 

 

2. Groen 

De Grient en Sanderbanken staan bekend om hun groene en ruime opzet. Deze karakteristieke 

eigenschappen willen we behouden en waar mogelijk inzetten om ontmoeting te stimuleren. Dat 

betekent dat we ervoor zorgen dat ze op orde zijn/blijven en uitnodigen om er activiteiten te 

organiseren, een wandeling te maken of even te gaan zitten.  

 

Voor groen zetten we in op: 

o Stimuleren om samen de parken en speelplekken schoon, heel en veilig te houden.  

o Het versterken van de parken/speelplekken als vriendelijke recreatieve ontmoetingsplek (bijv. 

creëren van een pluktuin).  
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3. Gezondheid 

De inzet op gezondheid is tweeledig. Aan de ene kant willen we een gezonde leefstijl. Denk aan 

gezond eten, sporten en om andere leuke activiteiten te doen in de buurt. Aan de andere kant richt 

de aandacht zich op de mensen die juist met klachten kampen (fysiek en/of mentaal). Hoe kunnen 

we hen helpen? De samenwerking tussen wijkbewoners, vrijwilligers en professionals is hierbij echt 

noodzakelijk. 

 

Voor gezondheid zetten we in op: 

o Organiseren en stimuleren van activiteiten op het gebied van gezondheid (bewegen, eten, 

plezier, geestelijk welzijn, etc.).  

o Ondersteunen van mantelzorgers en weten waar hun hulpvraag ligt.  

o Inzetten op kennisdeling over waar mensen hulp en steun kunnen vinden, melding kunnen 

maken of waar vrijwilligerswerk te doen is.  

 

3.3 WAT WILLEN BEREIKEN 

In deze paragraaf benoemen we per thema concrete resultaten waar we naar toe willen werken. Zo 

kunnen objectief meten waar we staan en in hoeverre de leefbaarheid in de wijken verandert. Het 

geeft ons houvast. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande gegevens zoals de cijfers uit 

de Burgerpeiling. In het laatste hoofdstuk van dit plan gaan we verder in op het monitoren van onze 

ambities voor de Grient en Sanderbanken.  

 

Sociale samenhang 

o In 2021 voelt minimaal 90% van de mensen zich thuis in de wijk (score Burgerpeiling 2015 is 87% 

Sanderbanken en 90% Grient).  

o In 2021 is minimaal 80% van de mensen het (helemaal) eens met de stelling 'buurtbewoners staan 

altijd voor elkaar klaar' (score Burgerpeiling 2015 is 75%).  

o In 2021 vindt minimaal 82% van de mensen dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar 

omgaan (score Burgerpeiling 2015 is 81% Sanderbanken en 76% Grient) 

 

Veiligheid 

Op het gebied van veiligheid willen we het volgende bereiken: 

o In 2021 voelt minimaal 86% van de mensen zich meestal of altijd veilig in hun buurt (score 

Burgerpeiling 2015 is 86% Sanderbanken en 78% Grient).  

o De teamleden van de buurtpreventie vinden ieder jaar dat zij een waardevolle bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt.  

o De teamleden van de buurtpreventie zijn ieder jaar tevreden over de samenwerking met o.a. de 

gemeente en politie (denk aan informatie-uitwisseling, bijscholingsmogelijkheden, rondjes door 

de wijk, etc.).  

o 70% van de wijkbewoners (huishoudens) weet dat er een buurtpreventieteam en 

BuurtWhatsApp actief zijn in hun wijk. Van hen is de helft lid van de BuurtWhatsApp in hun wijk.  

o Van degenen die het buurtpreventieteam kennen, waardeert 80% hun bijdrage aan veiligheid in 

de wijk. 

o In 2021 weet 70% van de mensen hoe ze zelf verdachte situaties of overlast kunnen melden. 
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Groen 

o In 2021 vindt minimaal 97% van de mensen dat er voldoende groen aanwezig is in hun buurt 

(score Burgerpeiling 2015 is 95% Sanderbanken en 97% Grient).  

o In 2021 vindt minimaal 83% van de mensen dat de parken, plantsoenen en perken goed zijn 

onderhouden in hun buurt (score Burgerpeiling 2015 is 82% Sanderbanken en 76% Grient).  

 

Gezondheid 

In de vitale wijk bewegen wijkbewoners zich op allerlei manieren door de wijk. In een ‘gezonde’ wijk 

is er persoonlijk contact en weten wijkbewoners, vrijwilligers en professionals elkaar te vinden. 

o In 2021 vinden meer mensen dan in 2015 dat zij op familie/vrienden en/of mensen uit de buurt 

kunnen terugvallen indien zij hulp of zorg nodig hebben.  

o In 2021 hebben meer mensen dan in 2015 zich ingezet voor anderen en/of maatschappelijke 

doeleinden zoals het verlenen van mantelzorg, burenhulp en/of aandacht voor buren in een 

zorgwekkende situatie.  

o In 2021 beoordelen mensen hun gezondheid hoger in de Burgerpeiling dan in 2015.  

o In 2021 ondervindt minimaal 65% van de mensen nauwelijks beperkingen vanuit hun lichamelijke 

gezondheid om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven (score Burgerpeiling 

2015 is 60% Sanderbanken en 62% Grient). 

o In 2021 ondervindt minimaal 80% van de mensen nauwelijks beperkingen vanuit hun geestelijke 

gezondheid om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven (score Burgerpeiling 

2015 is 66% Sanderbanken en 77% Grient). 
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4. Ons Actieplan 
 

De focus van de aanpak om de Grient en Sanderbanken te versterken is bepaald. We zetten in op de 

speerpunten  ‘veiligheid’, ‘groen’ en ‘gezondheid’. Hierbij vormt het versterken van de sociale 

samenhang de rode draad. Het zijn de onderwerpen die we belangrijk vinden. In het vorige 

hoofdstuk is per speerpunt al aangegeven welke elementen van belang zijn. Hieronder gaan we de 

richting van de aanpak concreet maken. Wat gaan we precies doen om onze ambities en doelen waar 

te maken?  

 

De kansrijke projecten, acties, initiatieven en ideeën brengen we in beeld. Dit kunnen bestaande 

activiteiten zijn, prille ideeën die nog uitwerking behoeven of een afspraak om op een bepaald thema 

de mogelijkheden nader te verkennen. Wat ze gemeen hebben is dat we denken dat het kansrijke 

activiteiten zijn die een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de wijken de Grient en 

Sanderbanken. En we gaan er de komende vier jaar mee aan de slag.  

Dit betekent dat er concrete afspraken aan gekoppeld worden. Denk daarbij aan actiehouder, 

planning en (indien nodig) budget. De totale lijst aan (voorgenomen) projecten en initiatieven voor 

2017/2018 is opgenomen in de actielijst/wijkagenda die als bijlage 3 bij dit WOP hoort. We noemen 

het de ‘wijkagenda’. Hieronder zijn de belangrijkste acties kort toegelicht.  

 

4.1 Kansrijke acties en initiatieven 

Met de informatie uit de cijfers, interviews en lopende initiatieven en ideeën maken we in 

onderstaande een opsomming van kansrijke initiatieven. Deze opsomming dateert van juni 2017. 

Natuurlijk kan er elke dag, elke maand iets veranderen en kunnen we nieuwe plannen maken. Graag 

zelfs, de ‘wijkagenda’ is de kapstok om samen daadwerkelijk aan de slag te gaan en te blijven.  

 

❖ Doorontwikkelen Buurtpreventie 

 

  

Draagt bij aan: Veiligheid(sgevoel) én signaleren sociale thema’s.  

Fase initiatief: Loopt, wordt gaandeweg verder ontwikkeld.  

Betrokken partners: Buurtpreventie, gemeente (o.a. wijkboa, wijkmanager), politie 

Actiehouder: Buurtpreventie 

Planning: Er is blijvende aandacht voor het reilen en zeilen van buurtpreventie, er zijn 

voldoende wijkbewoners die zich hiervoor inzetten 

 

Meer ideeën: 

• Voetjesacties (tweemaal per jaar) 

• ‘Boef in de wijk’, evenement i.s.m. de politie 

• Kinderen/via school kennis laten maken met buurtpreventie 

• Bijscholing buurtpreventisten 

• Campagne ‘signaleren en melden’, rol en taak buurtpreventie 

 

Pluktuin 

Enkele buurtbewoners van de Grient hebben het idee opgepakt om een pluktuin te helpen realiseren 

in het park in de Grient. Het kan onderdeel zijn van de te realiseren Plukroute in Etten-Leur. 
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Draagt bij aan: Groen en sociale ontmoeting  

Fase initiatief: Idee en ontwerp 

Betrokken partners: Wijkbewoners, Pluktuininitiatief Etten-Leur,  gemeente 

Actiehouder: initiatiefnemers i.s.m. gemeente, Surplus, wijkbewoners 

Planning: planten in november 2017, actieve tuin-/natuurliefhebbers mobiliseren 

(vanaf september 2017), actief gebruik, onderhoud en educatie vanaf 2018 

 

❖ Organiseren (wijk)activiteiten 

We zetten in op het organiseren van meer activiteiten in en rondom de wijk Tegelijkertijd werpt dit 

de vraag op naar vrijwilligers die deze willen dragen.  De wijkvereniging Grient/Sanderbanken 

organiseert al verschillende activiteiten of faciliteert deze. Bovendien hebben zij de faciliteiten om 

nieuwe ideeën en initiatieven te ondersteunen. Van belang is vooral dat activiteiten die vanuit de 

wijk zelf worden georganiseerd ook daar blijven en niet worden overgenomen. De gemeente en 

andere (professionele) organisaties hebben een stimulerende en faciliterende rol hebben.  

 

Lijst van ideeën: 

• Parkinsoninitiatief (loopt) 

• Dementiewandelen (loopt) 

• AED-initiatief (loopt) 

• Buurtsportwerk/Meidenwerk (loopt) 

• Activiteit op nationale schoonmaakdag (maart), straatspeeldag (juni), burendag (september) 

(loopt) 

• Aan de slag met laaggeletterdheid 

• Buurtbarbecue 

• Recreatie in het park 

• Zie lopende activiteitenoverzicht D’n Overkant Contact met andere wijken en inspirerende 

wijkoverstijgende projecten (zoals Present in Vriendschap) 

• Maken: lijst van activiteiten en projecten in de wijken en in Etten-leur /  leuke uitjes 

 

Per idee:  

Draagt bij aan: Verbinding en ontmoeting tussen bewoners en partners 

Fase initiatief: Ideeën  

Betrokken partners: Surplus Welzijn,  Gemeente, wijkvereniging, bewoners  

Actiehouder: Surplus Welzijn, sociaal wijkwerkers, jongerenwerk. Zij zijn aanjagers. 

Planning: doorlopend 

 

❖ Gezamenlijke lunch 

Professionals delen tijdens een gezamenlijke lunch ervaringen met elkaar. Daarnaast vragen we 

elkaar om eens in de zoveel tijd een persoon vanuit hun werkveld mee te nemen naar een activiteit 

in de wijk om zo de verbinding op een warme manier tot stand  te brengen. Ook vanuit de 

wijkvereniging sluit waar mogelijk iemand aan.  

 

  



25 
 

Draagt bij aan: Verbinding tussen professionals onderling (uitwisselen kennis en ervaring) en 

mogelijk tussen professionals en wijkvereniging 

Fase initiatief: Loopt, groeit en ontwikkelt 

Betrokken partners: Surplus, Wijkteam, GGD, Gemeente, Wijkvereniging, GGZ, indigo,  

Actiehouder: Gezamenlijk. De lunch is van ons allemaal en we dragen allemaal bij 

Planning: Doorlopend  

 

❖ Op de koffie bij de buitendienstmedewerkers van noordwest-wijken  

De wijkmanager gaat periodiek op de koffie bij de medewerkers van de buitendienst van Etten-Leur. 

Er sluit telkens één van de professionals of wijkvrijwilliger aan. We delen tijdens de koffie ervaringen 

met elkaar. Daarnaast gaan we af en toe mee voor een ronde door de wijken. Daar waar 

aandachtsgebieden liggen, staan we daarbij stil.  

 

  

Draagt bij aan: Verbinding tussen professionals onderling (uitwisselen kennis en ervaring) en 

mogelijk tussen professionals. 

Fase initiatief: Loopt, groeit en ontwikkelt 

Betrokken partners: Medewerkers buitendienst gemeente, wijkprofessionals, zoals vermeld bij 

gezamenlijke lunch.  

Actiehouder: Wijkmanager 

Planning: Doorlopend  
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5. SAMENWERKING EN MONITORING 
 

5.1 Samenwerking tussen betrokken partners 

Het wijkontwikkelplan is van iedereen die de Grient en Sanderbanken een warm hart toedraagt en 

wil bijdragen aan het versterken van deze wijken. Met dit plan begint het bovendien pas (of eigenlijk 

zijn we al begonnen!). We zijn al op weg om onze ambities waar te maken. Belangrijk is daarom dat 

de samenwerking tussen de betrokken partners in stand blijft. Om hiervoor te zorgen is het volgende 

afgesproken. 

 

Denktank wijkontwikkeling 

De wijken Grient en Sanderbanken kennen al jaren een kleine, vaste groep van wijkvrijwilligers die 

met hart en ziel allerhande activiteiten verzorgen. Gedurende het proces om tot het 

wijkontwikkelplan te komen hebben we meer en meer van deze betrokken wijkbewoners ontmoet. 

Zij denken telkens mee over de toekomst van de wijken. Iedereen die interesse heeft en mee wil 

denken is altijd welkom om ook aan te sluiten. 

 

Het lijkt waardevol dat de groep van actieve vrijwilligers periodiek bijeen blijft komen (circa 3 a 4 per 

jaar). Dit kan bijvoorbeeld onder de vlag van de wijkvereniging. Deze ‘denktank’ kan tijdens de 

bijeenkomsten van gedachten wisselen over nieuwe initiatieven. We hopen dat op deze manier het 

aantal mensen dat meedoet als een ‘olievlek’ over de Grient en Sanderbanken uitspreidt.  

 

Reguliere afstemming 

De ‘’dagelijkse’ samenwerking en afstemming tussen betrokken vrijwillige en professionele partners 

blijft natuurlijk plaatsvinden. Ook tijdens deze afstemmingsmomenten ontstaan nieuwe ideeën voor 

de wijkontwikkeling en we maken concrete afspraken om deze verder uit te werken.  

 

Budget 

De gemeente heeft financiële middelen om projecten in het kader van de ‘leefbaarheid en 

bewonersinitiatieven’ in de wijken van Etten-Leur te faciliteren, evenals bijvoorbeeld de 

woonstichting Etten-Leur (WEL). Voor de wijkontwikkeling kan hier gebruik van worden gemaakt. De 

gemeente bespreekt het project met de initiatiefnemers. Aan de orde komen dan:  

 

❖ Op welke manier draagt het initiatief bij aan één of meerdere van de doelstellingen van het 

wijkontwikkelplan. 

❖ Een initiatiefnemer levert zelf een actieve bijdrage (in tijd, geld of materiaal).  

❖ Het gevraagde budget dient in verhouding te staan tot de verwachte meerwaarde voor de wijk.  

❖ Meerdere organisaties en/of sponsoren leveren een relevante bijdrage aan het project. 

 

De gemeente maakt op basis van een aanvraag de afweging of wordt voldaan aan de voorwaarden 

van de subsidieregeling die van toepassing is. Het uitgangspunt is altijd ‘samenwerking’ en ‘zoeken 

en vinden van kansen’. Waar mogelijk kunnen de wijkmanagers verbindingen leggen of advies geven 

over andere manieren om aan de benodigde middelen te komen. 
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5.2 Participatie en communicatie 

Participatie 

We willen graag dat in de uitvoeringsfase steeds meer mensen mee gaan doen. De ervaring leert dat 

veel mensen pas in actie komen als het concreet wordt. Het idee is daarom dat wanneer we aan de 

slag gaan,  mensen er goed bij betrekken en hen te informeren, het netwerk gaat groeien. Belangrijk 

daarvoor is te laten zien dat we projecten van de grond krijgen. Dat mensen zichtbaar verbetering 

zien en dat we hun inbreng serieus nemen. Een paar succesvolle projecten in de eerste fase van de 

uitvoering kunnen als vliegwiel dienen om mensen positief en enthousiast te maken.  

 

Communicatie 

Regelmatige communicatie over de wijkontwikkeling en dan met name de projecten is cruciaal om 

bovenstaande participatiedoelstellingen te realiseren. Mensen moeten goed geïnformeerd zijn en 

successen wil je aan iedereen laten zien. Voor de communicatie zijn daarom een aantal richtlijnen 

uitgewerkt. De wijkvereniging, gemeente en betrokken projectpartners en initiatiefnemers bepalen 

samen: 

• Wat vertellen we? 

• Met welk doel? 

• Aan wie? 

• Met welke regelmaat? 

• Via welke communicatiemiddelen? 

o Buurpreventie-app en buurtpreventie Facebook (Sanderbanken) 

o Website en Facebook wijkvereniging 

o Lokale media (Bode, BNDe Stem, Local FM) 

o Gemeentelijke social media 

o Kwartaaluitgave wijkmanagers: Wijkberichten 

o In-Etten-Leur.nl 

o Bewonerskrantjes van wooncomplexen 

o WEL-media (website, social media) 

o Surplus-media (website, social media) 

o Schriftelijk (brief) 

o Bijeenkomsten 

o Persoonlijk gesprek 

 

5.3 Monitoring van de effecten 

Met zijn allen hebben we de ambities en speerpunten bepaald die in hoofdstuk drie zijn benoemd. 

Om die te bereiken is de hiervoor genoemde samenwerking en participatie cruciaal. Daarnaast is het 

belangrijk om de voortgang te monitoren. Realiseren we onze ambities? Merken we verschil? Ofwel, 

hebben onze acties een positief effect op de wijk? Door regelmatig te monitoren houden we vinger 

aan de pols en is het mogelijk om, indien nodig, bij te sturen. Wijkontwikkeling is een traject van de 

lange adem en daarmee is flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen van grote 

meerwaarde.  

 

Jaarlijkse monitor 

Ieder jaar evalueren we het voorbije jaar. We kijken dan naar drie onderdelen. 

 

1. Cijfers & Statistieken 
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In het wijkportret zijn tal van cijfers en statistieken verzameld om de huidige situatie in de Grient en 

Sanderbanken in  beeld te brengen. Op de thema’s die centraal staan in dit plan wordt zo mogelijk 

jaarlijks gekeken of cijfers zijn gewijzigd. We kijken daarbij in ieder geval naar: 

o De cijfers ten aanzien van de beoogde resultaten die in paragraaf 3.3 zijn benoemd op de 

thema's veiligheid, groen en gezondheid.  

o Psychosociale klachten 

o Demografische ontwikkeling 

o Sociaal-economische cijfers (inkomen, uitkeringen, etc.). 

o Cijfers voor leefbaarheid en leefomgeving 

o Sociaal-maatschappelijke cijfers 

*Niet alle cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. Een aantal cijfers wordt daarom met een lagere frequentie 

geactualiseerd.  

 

2. Projectevaluaties 

Aanvullend op de cijfers is het belangrijk op projectniveau te evalueren. Dit zijn de acties die gericht 

zijn op een specifieke locatie, opgave of doelgroep.  Het is dan ook interessant te kijken welk 

resultaat is bereikt en (zo mogelijk) welk effect het project heeft gehad. Bovendien levert dat 

concrete leerpunten op voor de toekomst. Een projectevaluatie kan op verschillende manieren 

uitgevoerd worden (of een combinatie daarvan): 

o Kwantitatief door te kijken naar aantallen. Bijvoorbeeld aantal deelnemers, interventies of 

uitgevoerde acties. 

o Kwalitatief door met betrokkenen een evaluatiesessie te organiseren. Hier worden de resultaten, 

leerpunten, successen en sfeer met elkaar benoemd. Hierbij kijk je aanvullend op de aantallen 

meer naar de kwaliteit die is geleverd en het effect dat is bereikt. Hoewel effecten soms pas veel 

later zichtbaar kunnen zijn. 

o Een kleine (buurt)enquête houden om de mening van omwonenden/gebruikers te peilen.  

o Met foto’s voor- en achteraf de veranderingen in beeld brengen. Met name bij fysieke projecten 

is dit erg zinvol.  

 

Het is van belang om vooraf te bepalen of en zo ja, op welke wijze, een project geëvalueerd wordt. 

Het type en de omvang van het project is bepalend of een evaluatie wenselijk is. Ten tweede is bij de 

start van een project al nagedacht over het beoogde effect. Op basis daarvan bepaal je vooraf het 

gewenste resultaat en hoe we dat gaan meten. Kortom, vooraf is vastgelegd op welke wijze de 

projectevaluatie wordt uitgevoerd.  

 

3. Algemene evaluatie 

De derde vorm van evaluatie vindt plaats met de samenwerkingspartners. Ieder jaar wordt tijdens 

één van de bijeenkomsten met de actief betrokken partners en wijkvrijwilligers stil gestaan bij de 

gang van zaken. Zien de mensen uit de wijk zichtbare verbetering? En zo ja, op welke thema’s? Welke 

projecten vinden zij geslaagd? En waar zouden we meer of minder op in moeten zetten? Deze 

kwalitatieve vorm van evalueren kan bovendien aangevuld worden met gesprekken die gedurende 

het jaar met mensen uit de wijk worden gehouden. Of met informatie uit bijvoorbeeld het wijkteam, 

buurtpreventie of van andere netwerkpartners. 
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5.4 Uitvoeringsplan is ‘wijkagenda’ 

De jaarlijkse monitor vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsplan, ofwel de ‘wijkagenda’. In de 

monitor blikken we terug op de afgelopen periode en bepalen de richting en acties voor het volgende 

jaar. Wat hebben we bereikt en welke ontwikkelingen signaleren we? Dit relateren we uiteraard aan 

de doelstellingen uit het WOP en bepalen vervolgens of we nog steeds de juiste richting te pakken 

hebben of dat bijsturen nodig is. Als bijvoorbeeld uit cijfers en evaluaties blijkt dat het 

veiligheidsgevoel in de wijk is verminderd kan dat aanleiding zijn om daar nog meer op in te zetten. 

De effectmonitor maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan. Hier worden de verschillende 

evaluaties gebundeld en kan er duiding gegeven worden aan de uitkomsten. Ook het actieplan, met 

daarin de projecten, initiatieven en acties voor het komende jaar, komt terug in het uitvoeringsplan.  
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Bijlagen  

 

1. Cijfers & statistieken 

2. Wijkkaart 

3. Wijkagenda 
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Colofon 

 

Opgesteld door BEECKK Ruimtemakers in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Etten-

Leur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


